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Lew Tołstoj napisał kiedyś, iż
„ludzie są jak rzeka:
woda jest we wszystkich jednakowa,
ale rzeka bywa wąska, bystra, szeroka,
spokojna,
czysta, ciemna, mętna, ciepła.
Tak samo jest z ludźmi.”
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Wybór zawodu zależy przede wszystkim od indywidualności
człowieka. To ona wpływa nie tylko na to, jaki zawód wybieramy,
ale również jak czujemy się wykonując określoną pracę zawodową.
Zanim młody człowiek zacznie myśleć o wyborze zawodu musi
najpierw poznać samego siebie. Jest to pierwszy warunek dobrego
zaplanowania kariery zawodowej.
Szkoła, rodzice czy profesjonalni doradcy zawodowi mogą pomóc
młodzieży rozpoznać swoje tzw. zasoby czyli: zainteresowania,
uzdolnienia, system wartości, cechy osobowości. Daje to większą
gwarancję na to, iż nie zabraknie chęci do doskonalenia swoich
umiejętności a więc do ustawicznego rozwoju.
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Często zadajemy młodzieży pytanie:
Kim chciałbyś być w przyszłości?
Uzyskujemy różne odpowiedzi np.: pilotem, weterynarzem,
aktorem, kierowcą, dziennikarzem, nauczycielem, itp.
Często odpowiedzi te są uwarunkowane indywidualnymi dążeniami,
fantazjami, wpływem rówieśników, mediów czy rodziców.

„Człowiek pracuje najlepiej, kiedy robi to, do czego stworzyła
go natura”
Frank Parsons
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Właściwa rola rodziców w procesie wyboru
przyszłości edukacyjno-zawodowej zaczyna
się już od najwcześniejszych lat poprzez
uczenie swoich dzieci kluczowych
umiejętności, które zarazem warunkują
efektywne funkcjonowanie w życiu
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Należą do nich między innymi:











umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
zdolność komunikowania się z otoczeniem,
umiejętność pracy w zespole,
zdolność podejmowania decyzji,
umiejętność stawiania sobie celów i ich realizowania,
zdolność rozwiązywania problemów,
świadomość swoich możliwości i ograniczeń,
umiejętności organizacyjne,
zdolność wprowadzania innowacji,
odporność na stres.
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Młodzież wobec wyboru dalszej
drogi edukacyjno - zawodowej

CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU ZAWODU

POZNAJ SIEBIE







zainteresowania
uzdolnienia i umiejętności
charakter
osiągnięcia szkolne
stan zdrowia

POZNAJ ŚCIEŻKI
EDUKACJI

POZNAJ ZAWODY







wymagania
psychofizyczne zawodu
zadania i czynności
narzędzia pracy
środowisko pracy
perspektywy zatrudnienia





system szkolny
typy szkół i profile
zasady rekrutacji
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Istotną rolę w wyborze drogi życiowej dziecka odgrywają
rodzice.
To oni w decydującym stopniu wpływaj na wybór szkoły.
W swych planach często odzwierciedlają własne, być
może niespełnione marzenia.
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Do ważnych czynników mających wpływ na wybór zawodu należą te
związane z rodzicami. Do czynników tych zaliczamy:
Znajomość stanu
zdrowia i rozwoju
fizycznego dziecka

Aspiracje rodziców

Poziom wykształcenia
rodziców i starszego
rodzeństwa

Pozycja
społeczna
rodziców

Zawodowe
tradycje
rodzinne

Stosunek
rodziców do
nauki i różnych
rodzajów
działalności
zawodowej
Miejsce zamieszkania

Kultura
osobista
rodziców

Poziom wiedzy
rodziców o
proponowanych
dziecku
zawodach i
drogach
zdobycia tych
zawodów.

Sytuacja
materialna
rodziców

10

5

2012-05-21

Rodzice, którzy nie cierpią swojej pracy nie chcą,
by ich dzieci taką wykonywały; wielu rodziców
uważa, że „wiedzą, co jest najlepsze” dla dziecka

Niektóre zawody są tylko
dla kobiet a niektóre tylko
dla mężczyzn

Uprzedzenia,
które redukują
wybory
edukacyjnozawodowe

Rodzice, którzy znajdują
satysfakcję z własnej pracy chcą,
by ich dzieci podążały tą samą
drogą
Czysta praca, niezbyt
czasochłonna, żeby nie
doprowadziła do utraty
życia osobistego

Zawody
„specyficzne” wydają
się być dramatem
rodzinnym

Dochodowa praca,
bezpieczna praca,
niezagrażająca życiu

Blisko domu, żeby nie
trzeba było dojeżdżać,
nie na wsi, bez
nocnych zmian
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Znaczący wpływ na rozwój edukacyjno-zawodowy młodego człowieka
mają postawy rodzicielskie.
Właściwe postawy rodzicielskie to:
akceptacja

współdziałanie

dawanie swobody

uznawanie praw
dziecka

Przyjęcie dziecka takim, jakim jest, ze wszystkimi cechami fizycznymi
(wygląd) jak i cechami umysłowymi.
Rodzice angażują się i interesują się tym, co robi dziecko (zabawa,
nauka, praca), a dziecko (stosownie do możliwości rozwojowych)
interesuje się i angażuje w zajęcia domowe, rodzinne, wykonywane
przez rodziców,
Rodzice dają dziecku swobodę (stosownie do wieku), ale kierują się
rozwagą i postępują mądrze (rodzice dają swobodę dziecku, jednakże
zachowują pozycje autorytetu pozwalającego im zachować niezbędny
poziom kontroli nad dzieckiem). W młodszym wieku dziecko nie
potrzebuje dużej swobody, ale zainteresowania i zajmowania się nim.
W miarę dorastania rozwija się świadomość dziecka i chęć
samostanowienia,
Rodzice doceniają rolę dziecka, w swobodny sposób podchodzą do
aktywności dziecka, szanują jego decyzje i wybory.
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Niewłaściwe postawy rodzicielskie to:
postawa unikająca

Rodzice prezentują obojętność uczuciową, niechętnie przebywają ze
swoim dzieckiem, a nawet nie wiedzą, co z nim robić, jak się nim
zająć. Przebywanie z dzieckiem jest dla nich trudne.

postawa nadmiernie
wymagająca,
zmuszająca,
korygująca

Bez względu na predyspozycje i możliwości dziecka jest ono

postawa nadmiernie
chroniąca –

Rodzice traktują dziecko jako twór doskonały, którego nie można

zmuszone do spełniania oczekiwań rodziców, dorównywania ideałom
i wzorcom przerastającym często ich możliwości.

krytykować. Wykazują przesadną opiekuńczość, pobłażliwość,
wyręczanie dziecka, a w konsekwencji opóźniają i utrudniają
samodzielność dziecka.

Opracowano na podstawie:
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 6–21.
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Wymagania współczesnego rynku
pracy.
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Warto wspomnieć krótko o najważniejszych tendencjach i zmianach na rynku pracy.
Należą do nich:
Zanikanie wielkich przedsiębiorstw, korporacji na rzecz tzw. przedsiębiorstwa z wysoko
wykwalifikowanymi pracownikami, gdzie celem jest sprzedaż wiedzy i gdzie do pracy nad
konkretnym zadaniem tworzone są grupy celowe.
Uelastycznienie rynku pracy (ruchome płace - zależne od rynku pracy, indywidualizacja
umów o pracę).
Wzrost merytokracji - zależności między liczbą lat nauki a wynagrodzeniem.

Powstawanie popytu na pracę o charakterze i zasięgu ponadnarodowym (jako efekt
globalizacji); wiąże się z tym tanią siłą roboczą w krajach słabo rozwiniętych.
Elastyczne zatrudnienie, elastyczne formy pracy: umowy na czas określony, umowy "do
projektu", praca dorywcza, outsourcing (wypożyczanie pracowników).
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Telepraca - świadczenie pracy na odległość (efekt rewolucji informatycznej).
Praca czasowa- nowoczesne korporacje mogą posiadać stosunkowo niewielki stały personel.
Na ich obrzeżach działają firmy lub pracownicy angażowani jedynie do wykonania
określonych czynności lub usług. Wiąże się to nieodłącznie z rozpowszechnieniem się
outsourcingu, który sprawia, że zatrudnienie przyjmuje coraz częściej formy pracy
sezonowej/zadaniowej. W związku z tym ważną cechą tworzącego się w dobie globalizacji
rynku pracy jest dualizm: zmniejszającej się liczbie ludzi zatrudnionych towarzyszy
zwiększająca się liczba osób nie mających stałego zajęcia i oczekujących na pracę.
Praca nakładcza- praca nakładcza (chałupnictwo). Rozpowszechnienie się pracy nakładczej
w dłuższym okresie może wpływać destabilizująco na lokalny rynek pracy, ponieważ
oznacza wzmocnienie nad nim kontroli korporacji transnarodowych.
Leasing pracowniczy - organizowaniem leasingu pracowniczego zajmują się agencje pracy
tymczasowej. Daje on pracodawcy możliwość zatrudniania pracowników w zależności od
pojawiających się potrzeb personalnych. Podobnie jak praca nakładcza wpływa na
destabilizację rynku pracy.

Por. szerzej na ten temat: Eggert M., Doskonała kariera, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004, s. 23 - 28
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Zawody Przyszłościowe
POLSKI RYNEK PRACY ZMIENIA SIĘ W BARDZO SZYBKIM
TEMPIE. JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM WYNIK ADOPTOWANIA
SIĘ NASZEJ GOSPODARKI DO REALIÓW PANUJĄCYCH NA
GLOBALNYM RYNKU PRACY. ABY ODPOWIEDZIEĆ NA
PYTANIE JAKIE ZAWODY BĘDĄ NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE
ZA 3,5 CZY 10 LAT WYSTARCZY SPOJRZEĆ NA ROZWINIĘTE
PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ, DODAĆ TROCHĘ POLSKIEJ
SPECYFIKI I PROGNOZA GOTOWA.

17







Grupa zawodów do których powstanie
zapotrzebowanie
Informatycy: programiści, projektanci serwisów
www, graficy komputerowi, specjaliści ds.
projektowania i wdrożenia zintegrowanych
pakietów zarządzania firmą, administratorzy baz
danych, specjaliści ds. zabezpieczeń,
administratorzy sieci,
Finansiści: specjalista ds. controlling’u ,
budżetowania, analizy kosztów, zarządzania
kosztów, zarządzania finansami , doradcy
inwestycyjni, księgowi,
Inżynierowie: specjalista ds. telekomunikacji,
nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony
środowiska, automatyki przemysłowej, cybernetyki,
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c.d.








Logistyka: specjaliści ds. projektowania rozwiązań
logistycznych, zarządzaniem przepływem
towarów, spedycji, transportu,
Sprzedaż: specjaliści ds. sprzedaży sieciowej,
sprzedaż bezpośrednia,
Marketing: public relations, zarządzanie w
sytuacjach kryzysowych,
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjaliści ds.
rozwoju personelu, rekrutacji, systemów
motywacyjnych, szkoleniowcy, trenerzy.

19

MOŻLIWOŚCI INTERNETU W ZAKRESIE
„SAMODORADZTWA” - przydatne portale
internetowe w podejmowaniu decyzji
edukacyjno-zawodowej
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Ochotnicze Hufce Pracy

http://www.doradztwokariery.pl/

Ochotnicze Hufce Pracy
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CM Ecorys Polska

http://www.cm.ecorys.pl/

CM Ecorys Polska
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Vademecum talentu

http://vademecumtalentu.pl/

Vademecum talentu
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Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych

http://www.sdsiz.pl/

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
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Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej
i Ustawicznej

http://www.koweziu.edu.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej

15

2012-05-21

Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy

http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/

Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy
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Poradnictwo w Sieci

http://www.doradca-zawodowy.pl/

Poradnictwo w Sieci
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www.WybieramZawod.pl

www.GoldenLine.pl
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http://www.zrobmy-to-razem.pl/psycholog-online

Narodowe Centrum Doradztwa Kariery

http://www.doradztwokariery.pl/
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Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Baza o Systemach Edukacyjnych w Europie

http://www.eurydice.org.pl/systemy_edukacji_w_Europie
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Baza o Systemach Edukacyjnych w Europie

Baza o Systemach Edukacyjnych w Europie
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Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej

http://www.buwiwm.edu.pl/

http://www.buwiwm.edu.pl/
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Ośrodek Rozwoju Edukacji
(dawniej Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej)

http://www.ore.edu.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji
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Diagnostyka Psychologiczna ALTA

www.alta.pl

Diagnostyka Psychologiczna ALTA
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Europejski portal Internetowy
o Możliwościach Kształcenia w Europie
PLOTEUS

http://ec.europa.eu/ploteus/

PLOTEUS
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Europejski Portal Mobilności Zawodowej

http://ec.europa.eu/eures/

EURES
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Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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Narodowa Agencja programu Młodzież

http://www.mlodziez.org.pl/
http://www.youth.org.pl

Narodowa Agencja programu Młodzież
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Perspektywy

http://www.perspektywy.pl/

Czasopismo i serwis „Perspektywy”
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Portal publicznych służb zatrudnienia

http://www.psz.praca.gov.pl/

Portal publicznych służb zatrudnienia
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Portal Rynku Pracy

http://www.hrk.pl

Portal Rynku Pracy
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WYBRANE TESTY I KWESTIONARIUSZE W DORADZTWIE
ZAWODOWYM
















„Moja kariera” na podstawie Edgara H. Scheina; tłum. A.
Paszkowska-Rogacz
„Kwestionariusz oceny potrzeb” (KOP)
„Kwestionariusz preferencji zawodowych” (JOB-6)
„Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych” na podstawie
„Facilitator’s Manual for Job Finding Club” (tłum. A. PaszkowskaRogacz)
Kwestionariusz „Styl uczenia się”
Kwestionariusz „Style decyzyjne”
Kwestionariusz „Czy akceptujesz siebie?”
Kwestionariusz „Czy wierzysz w siebie?”
„Karta zainteresowań”
„Style pracy”
Autotest „Profil zainteresowań” na podstawie „Metody grupowego
poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji.”
"Kwestionariusz umiejętności komunikacyjnych (REK)" S. Retowski
65

Narzędzia / metody wymagające licencji / uprawnień do
ich stosowania:




Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych; autor: Cz.
Noworol (Narodowe Forum Doradztwa Kariery) Służy do
badania uzdolnień przedsiębiorczych. KUP oparty jest na
teoriach stylów poznawczych (Nosal, 1990). KUP obejmuje
5 skal: energii do pracy, sukcesu, kompetencji
praktycznych, opanowania, sterowności.
 Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (Noworol;
Narodowe Forum Doradztwa Kariery)
Kwestionariusz do Opisu Obszaru Pracy (Noworol;
Narodowe Forum Doradztwa Kariery)
 Repertorium Kompetencji (Noworol; Narodowe Forum
Doradztwa Kariery) RKZ jest narzędziem pomagającym w
dokonaniu oceny kompetencji rozumianych jako zbioru
umiejętności, wiedzy, uzdolnień, itp
66
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Charakter w rozwoju zawodowym - Metoda Bergera (Instytut
Charakterologii \"Nowe Życie\")
Spadochron (Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych –
FISE)
Obrazkowy Test Zawodów M. Achtnicha (Pracownia
Psychologiczna Nowe Życie / Instytut Charakterologii)
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Narzędzie
do badania predyspozycji zawodowych, dla doradców
pracujących w publicznych służbach zatrudnienia. Służy do
diagnozowania zainteresowań zawodowych w celu
adekwatnego wyboru zawodu lub profilu kształcenia
zawodowego. Ma dwie wersje KZZ-D dla osób dorosłych i
KZZ-M dla osób młodych (16-24 r.ż). KZZ obejmuje 11 skal
zainteresowań
zawodowych:
artystyczne,
badawcze,
handlowe, komunikacyjne, konwencjonalne, mechaniczne,
opiekuńcze, perswazyjne, przedsiębiorcze, realistyczne i
społeczne oraz dwie skale kontrolne. Zastąpił dotąd używany
w publicznych służbach zatrudnienia kwestionariusz
Hollanda.
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Wybrane publikacje zawierające materiały wspierające decyzje
edukacyjno-zawodowe


















A.Paszkowska- Rogacz, Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań,
Difin, 2009
Bernd-Joachim Ertelt, William E. Schultz, Podstawy Doradztwa Kariery,
Wydanie I, Narodowe Forum Doradztwa Kariery 2010
E. Czarnul, Wykorzystanie kwestionariuszy do samobadania w
poradnictwie zawodowym” w „Doradca zawodowy” nr 1/2007
A. Paszkowska – Rogacz, Metody pracy z grupą w poradnictwie
zawodowym, Wyd. KOWEZiU., Warszawa 2006
Testy w poradnictwie zawodowym” w Zeszyt informacyjno-metodyczny
doradcy zawodowego - zeszyt nr 37
U.M. Fiała, Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w
gimnazjum, Wyd, eMPi2 , Warszawa 2009
J. Kania, Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym,
Wyd. Difin, Warszawa 2010
B. Bielak, Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu?, Wyd. Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009,
L. Krawczyk, A. Kulpa, M. Malicka, Orientacja zawodowa. Przewodnik
nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej, PWN, Warszawa – Łódź
1999.
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